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Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach 

ul. Krasińskiego 2 

tel. 32 353 01 23 

s-lot@zdz.katowice.pl 

Technikum Lotnicze ZDZ jest 

jedną z niewielu szkół w Polsce kształcących 

uczniów na kierunkach: technik awionik, 

technik eksploatacji portów i terminali, technik 

mechatronik, technik lotniskowych służb 

operacyjnych oraz  

 TECHNIK INFORMATYK 

 Z INNOWACJĄ 

E -SPORTOWĄ. 
Realizujemy bogatą ofertę edukacyjną, 

zapewniając dobre wykształcenie.  

Wspomagamy wszechstronny rozwój ucznia 

zgodnie z jego osobistymi potrzebami 

i możliwościami. Dobrze przygotowujemy 

naszą młodzież do życia społecznego 

w rodzinie i środowisku lokalnym. W tym celu 

w Technikum Lotniczym ZDZ w roku 

szkolnym 2017/2018 uczestniczymy w wielu 

projektach, konkursach i przedsięwzięciach. 

Oferujemy również bogaty wachlarz zajęć 

pozalekcyjnych.   

 

Konkursy 

Młodzież naszej szkoły aktywnie bierze 

udział w różnych konkursach, pogłębiając przy 

tym swoją wiedzę, a także rozwijając 

zainteresowania: 

XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej 2017, 

LXIX Olimpiada Matematyczna, I etap 42, 

Olimpiady Języka Angielskiego, Wojewódzki 

Konkurs Pieśni Patriotycznej Nad nami orzeł 

biały, Wojewódzki konkurs Legiony 

to żołnierska nuta, Konkurs 

Verstehenz języka niemieckiego, 

Międzyszkolne rozgrywki w grę Eurobiznes 

 z okazji Dni Przedsiębiorczości 

 

Projekty 

Celem, do którego dążymy, jest przede 

wszystkim wszechstronny rozwój naszych 

uczniów. Dlatego w I semestrze roku szkolnym 

2017/2018 uczestniczyliśmy w wielu interesu- 

jących projektach: 

POWER Lotnicze Perspektywy: co roku 

młodzież naszej szkoły wyjeżdża na 3-

tygodniowe praktyki zawodowe do Hiszpanii   

w ramach projektu unijnego. 

-Festiwal Perspektyw w Raciborzu,  

-II Festiwal Szkół Ponadpodstawowych 

Sięgnij po zawód 

 -I Regionalne Forum Doradztwa 

Zawodowego w Katowicach 

-Targi Książki w Krakowie 

 

Sukcesy 

 
    Technikum Lotnicze Zakładu Doskonalenia 

Zawodowego w Katowicach osiąga również 

liczne sukcesy m.in. może się pochwalić 

zajęciem II miejsca w Wojewódzkim 

Konkursie Pieśni Patriotycznej Nad nami 

Orzeł Biały 
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Uroczystości 

 
    Uczniowie naszej szkoły uczestniczą  

w akademiach szkolnych i uroczystościach np. 

miejskich obchodach Święta 11 listopada czy 

też obchodach Ku pamięci działalności 

 J. Piłsudskiego połączonych  

Z panelem dyskusyjnym Józef Piłsudski - 

życiorys nieoczywisty 

 

Zajęcia pozalekcyjne 
Szkoła oferuje szeroką gamę zajęć poza-

lekcyjnych: 

-przygotowujących uczniów do egzaminów 

maturalnych i  zawodowych 

-rozwijających zainteresowania: 

 Zajęcia e- sportowe 

 Zajęcia w ramach Akademii Cisco 

-pobudzających wrażliwość społeczną: 

 Angażujących uczniów w różnego 

rodzaju akcje charytatywne 

 

NOWOŚĆ!!! 

Od II semestru 2017/2018 planujemy 

uruchomić zajęcia dodatkowe  

z języka szwedzkiego!!! 
 

 

 

Warsztaty, wykłady i wyjazdy edukacyjne 

Wartości z nauki przedmiotowej to dla nas 

za mało, dlatego dla naszych uczniów 

organizujemy również ciekawe warsztaty:  

Warsztaty dotyczące Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, Warsztaty 

Początki teatru europejskiego, Wykład  

i doświadczenia z fizyki z cyklu Osobliwości 

świata fizyki, Zajęcia praktyczne w Muzeum 

Śląskim pozwalające poznać teatr 

szekspirowski, Przybliżenie zagadnień 

zawodowych w ramach wycieczki  

do Radiostacji w Gliwicach . 

 

Sport 

    Uczniowie naszej szkoły brali udział 

w rozgrywkach międzyszkolnych m.in.: 

w biegach przełajowych, piłce nożnej 

dziewcząt i chłopców, koszykówce dziewcząt 

i chłopców, lekkiej atletyce, pływaniu oraz piłce 

ręcznej dziewcząt i chłopców. Ponadto braliśmy 

udział w zawodach siatkówki chłopców  

i dziewcząt, gdzie nasze uczennice dostały się 

do rozgrywek półfinałowych. 

Matura i Egzaminy Zawodowe 

    Technikum Lotnicze ZDZ w trosce o jak 

najwyższe wyniki maturalne swoich uczniów 

zorganizowało w I semestrze próbne egzaminy 

Matura z Operonem oraz Matura z Nową Erą 

oraz próbne egzaminy zawodowe. 

 

Współpraca 

    Aby zapewnić uczniom wszechstronny 

rozwój oraz stały i szeroki dostęp do informacji 

i nowych technologii, szkoła współpracuje  

z wieloma firmami, tj. 

 Aeroclub Śląski w Katowicach 

                   

     GTL- LOT w Pyrzowicach 

           

  LineTechAircraft Maintenance 

                  

            LS Airport Services 

 

                 Blumenbecker  

                 

            Politechnika Śląska 

 

https://pl-pl.facebook.com/152595034789703/photos/1062809907101540/

